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Η Απνκπζνπνίεζε  
ηεο Δόζεο 

 

 
 

 
Η άγλνηα δεκηνπξγεί θόβν. 
Θαη ην δφγκα ηνπ ζνθ θξνληίδεη λα θαιιηεξγεί ηελ άγλνηα, κε φρεκα ηε δσξεάλ 
παξαπιεξνθφξεζε πνπ πξνζθέξεη ε κηληηαθή πξνπαγάλδα ηνπ δηεθζαξκέλνπ 

πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Απηνχ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πηψρεπζε ζηελ πξψηε κεηαπνιίηεπζε θαη, παξά ηαχηα,  επηκέλεη 
λα ζέιεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηε δεχηεξε.  

 
Δθαηνκκχξηα απνραπλσκέλνη Έιιελεο παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο 
ηεο ελεκεξσηηθήο δψλεο ησλ θξαηηθνδίαηησλ θαη ζπζηεκηθψλ ΚΚΔ, εηζπξάηηνληαο έλα ηξαγηθφ 

ζέακα απνπξνζαλαηνιηζκνχ, δηαζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πιχζεο εγθεθάινπ. 
 
Οη  ηειεαζηέξεο ηεο ελεκέξσζεο ησλ 500.000 επξψ ην ρξφλν, αγσλίδνληαη λα καο πείζνπλ 

πφζν θαιφ είλαη ην Κλεκφλην, νη δαλεηζηέο, ε θαηαιήζηεπζε ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο καο 
πεξηνπζίαο, ην μεπνχιεκα ησλ αζεκηθψλ, ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, νη θφξνη, ε θηψρεηα, ε 
δπζηπρία θαη ε εθρψξεζε ηεο εζληθήο καο θπξηαξρίαο. 

Θαη ηαπηφρξνλα, επηκέλνπλ πηεζηηθά λα καο βάινπλ κε ην δφξη ζην θεθάιη ηελ απνδφκεζε ηνπ 
απηνλφεηνπ θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο,  επαλαιακβάλνληαο, ηνπιάρηζηνλ 2-3 θνξέο αλά 
εθπνκπή, όηη δήζελ δελ ππάξρεη άιιε ιύζε θαη όηη δελ έρεη θαηαηεζεί άιιε, 

αμηόπηζηε, ελαιιαθηηθή πξόηαζε. 
 

Θαη ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνη απφ ηνπο θαιεζκέλνπο δηακαξηχξνληαη γηα ηελ παξαπιεξνθφξεζε 
θαη ηελ επηθνηλσληαθή πξνβνθάηζηα, πέθηνπλ ζηε κέζε νη κεγάιεο δπλάκεηο ηεο δηαθνπήο γηα 
δηαθεκίζεηο, ηνπ έθηαθηνπ ξεπνξηάδ, ηνπ επηζηξαηεπκέλνπ θαζεγεηή πνπ δηαθφπηεη γηα λα 

Αλ δελ πάξνπκε ηε δόζε,  
ζα πεηλάζνπκε…. 
Αιιά γηα λα πάξνπκε ηε δόζε.... 
πξέπεη λα πεηλάζνπκε !!! 

Γηάλλεο Σηνπξλάξαο 
ηνραζηήο, Θξαηηθνδίαηηνο Κάλαηδεξ,  
Σξαπεδίηεο & Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
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ηνπο δηαςεχζεη θαη ηνπ πξνβνθάηνξα ηνπ πάλει, πνπ κηιά επάλσ ζηνλ θαιεζκέλν γηα λα κελ 

αθνπζηεί ε αιήζεηα θαη γηα λα ηνπ δηαθφςεη ηνλ εηξκφ ηεο ζθέςεο θαη ηεο νκηιίαο.  
 
Οη κηζζνθφξνη ηεο ελεκέξσζεο έρνπλ πιένλ απνθηήζεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζην λα θάλνπλ 

ην ςέκα αιήζεηα, ην καχξν άζπξν, θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνλ ηειενπηηθφ δηάινγν εθεί πνπ 
ζέινπλ, ινηδνξψληαο θαη απαμηψλνληαο νπνηνλδήπνηε ηνικήζεη λα μεθχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ 

δηαιφγνπ πνπ νξίδνπλ ηα αφξαηα αθεληηθά ηνπ αθνπζηηθνχ πνπ έρνπλ ζην απηί ηνπο.   
 
Αλ, είπε θάπνηνο, ην 1940 ππήξρε ηειεόξαζε, ζην κέησπν δελ ζα πήγαηλε θαλείο. 

Καη ην ηζηνξηθό ΟΦΙ ζα είρε γίλεη ΝΑΙ ζε όια. 
 
Ζ πην πξφζθαηε πεξίπησζε είλαη απηή κε ην κχζν ηεο επφκελεο δφζεο. 

Όηη δειαδή είλαη αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε. 
Αθνχ, καο αξέζεη δελ καο αξέζεη, είκαζηε δήζελ ππνρξεσκέλνη λα ηελ πάξνπκε, γηαηί αιιηψο 
ζα πάζνπκε αζθπμία, ζα πεηλάζνπκε, ζα πησρεχζνπκε, ζα βγνχκε απφ ην επξψ, ζα 

γπξίζνπκε ζηε δξαρκή, ζα θιείζνπλ νη ηξάπεδεο θαη ζα ράζνπκε ηεο θαηαζέζεηο καο. 
 
Είλαη όια ςέκαηα. 

Με θάλεηε ην ιάζνο λα ηα πηζηέςεηε. 
Καη μεπεξάζηε ην θόβν ηεο άγλνηαο, νπιηζκέλνη κε ηε δύλακε ηεο γλώζεο θαη ηεο 
θνηλήο ινγηθήο. 

 
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επφκελεο δφζεο είλαη ν λένο αζηηθφο κχζνο πνπ επηλφεζε ην δφγκα ηνπ 
ζνθ, γηα λα καο ππνηάμεη ζηελ πξνπαγάλδα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαξξέεη θαη ιεηηνπξγεί  

πιένλ ππφ ην άγρνο ηνπ ρακέλνπ ραξηνπαίθηε, απηνχ πνπ ηδξσκέλνο απφ ηελ αγσλία 
πνληάξεη ηα ξέζηα ηνπ, επηρεηξψληαο λα καδέςεη ηα ηειεπηαία ςηιά απφ ην ηξαπέδη. 

 
Απνκπζνπνηήζηε ηελ.   
Τελ επόκελε δόζε, όπσο θαη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, δελ ηε ρξεηαδόκαζηε. 

Καη πξέπεη λα αξλεζνύκε εκείο ηελ εθηακίεπζή ηεο, ππό ηνπο επνλείδηζηνπο όξνπο 
πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη Τξόηθα, Κπβέξλεζε, Κεξδνζθόπνη θαη Δαλεηζηέο.   
 

Όρη κφλν δελ ηε ρξεηαδφκαζηε αιιά, αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ εθηακηεπζεί, νη 
Έιιελεο θνξνινγνχκελνη ζα γιπηψζνπκε απφ ηελ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ Γεκφζηνπ 
Υξένπο θαηά 31,5 ΓΗ αθνχ,  ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηακηεπζεί, φπσο θαη φιεο νη 

πξνεγνχκελεο, ζα επηβαξχλεη ηζφπνζα ην Γεκφζην Υξένο.  
 
 

Πάκε ινηπόλ λα απνκπζνπνηήζνπκε  
 ηελ επφκελε δφζε θαη φιεο καδί ηηο πξνεγνχκελεο  

 ην Κλεκφλην θαη ηε δήζελ ζσηεξία ηεο Παηξίδαο καο  

 ην θφβν ηεο θαηαγγειίαο ηνπ Κλεκνλίνπ  
θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ  κε έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο 
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Τη ζα ζπκβεί αλ δελ πάξνπκε ηελ επόκελε δόζε ; 

Αιεζεύνπλ νη ηζρπξηζκνί ηεο Κπβέξλεζεο όηη ζα πάζνπκε αζθπμία, όηη 
ζα πεηλάζνπκε, όηη ζα θαηαξξεύζεη ην Τξαπεδηθό Σύζηεκα, όηη ζα 

θιείζνπλ νη Τξάπεδεο, όηη ράζνπκε ηηο θαηαζέζεηο καο θαη όηη ζα 
βγνύκε από ην επξώ;  
 

Αλ δελ πάξνπκε ηελ επφκελε δφζε, δε ζα ζπκβεί ηίπνηα ην δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζπλέβε κέρξη 
ζήκεξα θαη ελψ έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δφζεηο. 
Ζ θνηλσλία θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αθφκε θαη κεηά  ηελ εθηακίεπζε φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ δφζεσλ,  ζπλερίδνπλ έηζη θαη αιιηψο λα βξίζθνληαη  ζε παξαηεηακέλε 
νηθνλνκηθή αζθπμία. 

Θαη ε επφκελε δφζε, φπσο αθξηβψο θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο, δελ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζηελ 
απνθιηκάθσζε ηεο αζθπμίαο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο αγνξάο, αθνχ δελ πξφθεηηαη λα πέζεη 
νχηε έλα επξψ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Δηδηθφηεξα δε, κεηά ηελ απαίηεζε ησλ δαλεηζηψλ, ε δφζε λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά θαη ζε 
δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ, ζε Γεξκαληθή ηξάπεδα. 
Ζ επφκελε δφζε ζα εθηακηεπζεί θαη πάιη ζηνπο θξαηηθνδίαηηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο δαλεηζηέο, 

αθνχ ηα 25 δηο ζα πάλε μαλά ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πησρεπκέλσλ Διιεληθψλ 
ηξαπεδψλ, ρσξίο φκσο λα πέζνπλ ζηελ αγνξά θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ελψ κε ηα 
ππφινηπα ζα εμνθιεζνχλ ιήμεηο νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Θαη ην 1 δηο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηζζέςεη, ζα κνηξαζηεί θαη πάιη κε αδηαθαλείο κεζνδεχζεηο 
ζην δηαπιεθφκελν ιφκππ ηνπ Κλεκνλίνπ, κε πξψην πξννξηζκφ ηα πησρεπκέλα, ζπζηεκηθά 
ΚΚΔ. 

Απηά πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνπαγάλδα ηεο Σξφηθα θαη ησλ δαλεηζηψλ θαη, παξά 
ηνπο «θφθθηλνπο» ηζνινγηζκνχο ηνπο, ζπλερίδνπλ λα δαλεηνδνηνχληαη παξάλνκα θαη εηο βάξνο 
ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, απφ ην πησρεπκέλν, θξαηηθνδίαηην θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηνλ Διιεληθφ Ιαφ Σξαπεδηθφ χζηεκα. 
 

Αλ δελ θαηαβιεζεί ε επόκελε Δόζε,  

ΔΕΝ ζα επηδεηλσζεί ε Οηθνλνκηθή Αζθπμία  
Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ε θαηαβνιή θαη απηήο ηεο δφζεο, φπσο θαη φισλ ησλ 

πξνεγνπκέλσλ, δελ πξφθεηηαη λα αλαθνπθίζεη ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή αζθπμία. 
Ζ επφκελε δφζε δελ πξφθεηηαη λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο, σο πξνο ηηο παξακέηξνπο 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο, είλαη αδηάθνξν γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία. 
 
Αλ δελ θαηαβιεζεί ε επόκελε Δόζε,  

ΔΕΝ ζα πεηλάζνπκε  
Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή θαηαβιεζεί, δελ πξφθεηηαη λα 
ρξεκαηνδνηήζεη νχηε θαηά έλα επξψ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ πιεξσκή κηζζψλ θαη 

ζπληάμεσλ.  
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απηή δελ θαηαβιεζεί, εθείλνη πνπ πξαγκαηηθά ζα πεηλάζνπλ ζα 
είλαη κφλνλ νη θξαηηθνδίαηηνη ηξαπεδίηεο θαη ε δηαπιεθφκελε πνιηηηθννηθνλνκηθή θαη κηληηαθή 

νιηγαξρία, πνπ δνπλ πινπζηνπάξνρα απφ ηηο δφζεηο, εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηηο 
πιάηεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 
Δκείο φκσο δελ ζα πεηλάζνπκε. 
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Θα δνπιέςνπκε ζθιεξά, ζα αγσληζηνχκε, ζα θνπξαζηνχκε, αιιά ζην ηέινο ζα ηα 

θαηαθέξνπκε. 
Δλψ παίξλνληαο ηε δφζε ζα πεηλάζνπκε, αθνχ κε ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο απηή 
εθηακηεχεηαη, ζα καο νδεγήζεη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηε ρξενθνπία. 

Ζ Διιάδα είλαη κηα πινχζηα ρψξα θαη νη Έιιελεο είκαζηε απφ ηνπο πην εξγαηηθνχο, 
θηινπξφνδνπο θαη κνξθσκέλνπο ιανχο ηνπ θφζκνπ. 

Θαη βξηζθφκαζηε ζε ζαθψο πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία 
αθνχ, αθφκε θαη ζήκεξα, παξά ηα 5 ρξφληα ζπλερνχο χθεζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ 
παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο Παηξίδαο καο, κε ην ΑΔΠ λα έρεη ζπξξηθλσζεί ζε κφιηο 190 ΓΗ, ε 

απνδεθαηηζκέλε πιένλ εζληθή καο νηθνλνκία έρεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη κηζζνχο 
θαη ζπληάμεηο. 
ήκεξα, φινη νη Έιιελεο έρνπλ πιένλ αληηιεθζεί φηη ην Κλεκφλην θαη νη δφζεηο ηεο Σξφηθα  

δελ πιεξψλνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, αθνχ νη επξσπατθνί κεραληζκνί EFSF/ESM δελ 
εθηακηεχνπλ  ρξήκαηα αιιά, αληηζέησο, ρνξεγνχλ κφλνλ εγγπήζεηο. 
Οη κηζζνί φκσο θαη νη ζπληάμεηο δελ πιεξψλνληαη  κε εγγπήζεηο αιιά κε αιεζηλά ρξήκαηα, κε 

ηα δηθά καο ρξήκαηα, κε απηά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα έζησ θαη κεησκέλα θνξνινγηθά 
έζνδα, απφ ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΓΔΘΟ, απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη απφ ηα 
έζνδα επελδχζεσλ ησλ ηακείσλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, παξά ηα ειιείκκαηα 

ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο θαη παξφηη θαηαιεζηεχζεθαλ απφ ην PSI. 
Άιισζηε, απφ ηελ αλάγλσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γεληθήο θπβέξλεζεο, 
απνδεηθλχεηαη πέξα πάζεο ακθηβνιίαο φηη ην πξσηνγελέο έιιεηκκα δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ 

πιεξσκή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα ηελ 
Διιεληθή θνηλσλία  σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηεο πιεξσκήο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ,  αθνχ έηζη 

θαη αιιηψο νη ζπγθεθξηκέλεο απηέο πιεξσκέο εμππεξεηνχληαη απφ ηα έζνδα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ γεληθήο θπβέξλεζεο.  

Απφδεημε δε απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ε επηθνηλσληαθή πξνπαγάλδα ηνπ 
Κλεκνλίνπ, θξφληηζε πξφζθαηα λα αιιάμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ηελ νπνία ηξνκνθξαηεί 
ηελ Διιεληθή θνηλσλία, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο ηνπ ζνθ. 

Κέρξη πξφηηλνο ηα επηρεηξήκαηα ήηαλ βαζηθά δχν. 
Ζ έμνδνο απφ ην επξψ θαη ε αδπλακία πιεξσκήο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. 
ήκεξα θαη ηα δχν απηά επηρεηξήκαηα έρνπλ θαηαξξεχζεη αθνχ, αθφκε θαη νη παπαγάινη ηεο 

Κλεκνληαθήο πξνπαγάλδαο,  ηψξα ηζρπξίδνληαη φηη ηα έζνδα επαξθνχλ κφλν γηα ηελ πιεξσκή 
κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαη, επνκέλσο, ζπλνκνινγνχλ θαη απνδέρνληαη φηη νη κηζζνί θαη νη 
ζπληάμεηο πιεξψλνληαη απφ ηα έζνδα θαη φρη απφ ηηο δφζεηο ησλ επνλείδηζησλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ.  
 

Αλ δελ θαηαβιεζεί ε επόκελε Δόζε, 

ΔΕΝ ζα θαηαξξεύζεη ην Ειιεληθό Τξαπεδηθό Σύζηεκα,  
ΔΕΝ ζα θιείζνπλ νη Τξάπεδεο  
θαη ΔΕΝ ζα ζηακαηήζεη ε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγώλ  

Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ θαηέξξεπζε νχηε ην 2008, 
πξηλ αθφκε ην Κλεκφλην θαη ελψ ήηαλ ήδε πησρεπκέλν. 
Ζ πξαγκαηηθή αηηία ηεο Διιεληθήο θξίζεο,  φπσο άιισζηε θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο πηψρεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηεο  
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αιφγηζηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ηεο ππέξκεηξεο κφριεπζεο θαη ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ,  κε απνηέιεζκα ηνλ αθαληζκφ ησλ θαηαζέζεσλ. 
Ζ θξίζε θαη ζηελ Διιάδα ήηαλ εμ’ αξρήο  ηξαπεδηθή θαη κεηεμειίρζεθε ζε δεκνζηνλνκηθή, 
πξνθεηκέλνπ, κε ηα παθέηα δηάζσζεο θαη ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ, κε ηα Κλεκφληα θαη ην PSI, 

νη δεκίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα κεηαθεξζνχλ ζην δεκφζην ρξένο θαη ζηηο πιάηεο ησλ 
θνξνινγνπκέλσλ. 

Απηφ  άιισζηε απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξψην παθέην ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ 
(28 ΓΗ), ρνξεγήζεθε απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ην 2008, δχν νιφθιεξα ρξφληα πξηλ ην 
Κλεκφλην θαη πξηλ αθφκε πξνθχςεη ην δήηεκα ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηεο θξίζεο δαλεηζκνχ, 

επηβεβαηψλνληαο ηε ζέζε καο φηη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο είραλ πησρεχζεη φηαλ ηα Διιεληθά 
spreads ήηαλ αθφκε ρακειά θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην ήηαλ αθφκε αμηφρξεν θαη είρε πξφζβαζε 
ζηηο αγνξέο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, επεηδή αθξηβψο δελ αθέζεθε λα 
θαηαξξεχζεη πνηέ κέρξη ζήκεξα αιιά, αληηζέησο, ζηεξίρζεθε κε παθέηα ελίζρπζεο ηεο 
ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 233 ΓΗ, δελ πξφθεηηαη λα 

αθεζεί λα θαηαξξεχζεη νχηε ζηελ πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο ησλ 31,5 ΓΗ 
επεηδή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα ραζνχλ ηα 233 ΓΗ ησλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη ιάβεη κέρξη 
ζήκεξα, κε άκεζε δεκία ηεο ΔΘΣ θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

επξσδψλεο, αθνχ ην Διιεληθφ Γεκφζην πνπ ηα έρεη εγγπεζεί αδπλαηεί λα ηα πιεξψζεη. 
Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο πνπ, ιφγσ ηεο κε εθηακίεπζεο ζε απηέο ηεο αλαινγίαο ηνπο απφ ηα 25 
ΓΗ ηεο δφζεο, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο,  ζα πνπιεζνχλ, ή ζα ζπγρσλεπηνχλ ή ζα απνξξνθεζνχλ, κε ζπλνπηηθέο 
δηαδηθαζίεο,  απφ πεξηζζφηεξν εχξσζηεο ηξάπεδεο, Διιεληθέο θαη μέλεο, ζπάδνληαο αθφκε θαη 
ζε «θαιέο» θαη «θαθέο» ηξάπεδεο. 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα αθεζεί λα θαηαξξεχζεη θαη δελ ζα πάςεη 
λα ιεηηνπξγεί,  νχηε γηα κία εκέξα, αθνχ απηφ ζα είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ην ληφκηλν ηεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ επξψ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην Διιεληθφ.    
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα ηελ 

Διιεληθή θνηλσλία  σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
ησλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ πξφθεηηαη λα αθεζεί λα 
θαηαξξεχζεη.  
 

Αλ δελ θαηαβιεζεί ε επόκελε Δόζε, 
ΔΕΝ ζα ράζνπκε ηηο θαηαζέζεηο καο  

Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη : 
 

I. Οη ηξάπεδεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο,  ζην 

ρεηξφηεξν ζελάξην, ζα ζπάζνπλ εληφο ελφο ζαββαηνθχξηαθνπ, φπσο αθξηβψο έγηλε κε ηελ 
Proton Bank θαη ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, ζε «θαιέο» θαη «θαθέο» ηξάπεδεο, κε ηηο «θαιέο» λα 
απνξξνθψληαη απφ πγηή θαη βηψζηκα ηξαπεδηθά ζρήκαηα, Διιεληθά θαη μέλα, θαη ηηο θαηαζέζεηο 

λα κεηαθέξνληαη  ζε απηά θαη λα δηαζψδνληαη ζην αθέξαην.  
Απφδεημε απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ράζεθε νχηε έλα επξψ θαηαζέζεσλ,  νχηε ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Proton Bank, νχηε ζε εθείλε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, παξφηη πξφθεηηαη γηα 

εληειψο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ πξψηε ηξάπεδα ηδησηηθή θαη ηε δεχηεξε θξαηηθή.  
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Θαηά ηελ ίδηα έλλνηα, θαη πάιη δελ ράζεθε νχηε έλα επξψ θαηαζέζεσλ ζηηο πξφζθαηεο 

πεξηπηψζεηο εμαγνξάο ησλ πησρεπκέλσλ ηξαπεδψλ Δκπνξηθή θαη Γεληθή.  
 

II. Οη Διιεληθέο θαηαζέζεηο είλαη εγγπεκέλεο απφ ην ΣΔΘΔ (Σακείν Δγγχεζεο Θαηαζέζεσλ θαη 

Δπελδχζεσλ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000 επξψ αλά ηξάπεδα θαη θαηαζέηε.  
Θαη νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη έρνπκε πιεξψζεη ην θφζηνο απηήο ηεο εγγχεζεο, κε 

αληάιιαγκα ηα 233 ΓΗ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηνπ ΣΥ πνπ έιαβε κέρξη ζήκεξα ην 
Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εηο βάξνο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο 
αγνξάο θαη επηβαξχλνληαο ηε κειινληηθή εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Αθφκε ινηπφλ θαη ζηελ απίζαλε πεξίπησζε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο, νη Διιεληθέο θαηαζέζεηο είλαη εγγπεκέλεο θαη νη κφλνη θαηαζέηεο πνπ ελδέρεηαη 
λα δεκησζνχλ είλαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ θαηαζέζεηο άλσ ησλ 100.000 επξψ αλά ηξάπεδα, ε δε 

δεκία ηνπο ζα πεξηνξηζηεί ζηελ απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ ησλ 100.000 επξψ αλά 
ηξάπεδα. 
Ζ απίζαλε φκσο απηή πεξίπησζε αθνξά κφλν έλα κηθξφ, πεξηνξηζκέλν θαη κνλνςήθην πιένλ 

πνζνζηφ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, κεηά ηε καδηθή θπγή ζην εμσηεξηθφ πνζνχ 90 ΓΗ 
Διιεληθψλ θαηαζέζεσλ, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ θαηαζεηψλ λα  
δηαζέηνπλ πνζά κηθξφηεξα ησλ 100.000 επξψ αλά ηξάπεδα θαη, έηζη, λα κε θηλδπλεχνπλ λα 

ράζνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. 
Όζνη δε απφ ηα θφκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε  δηαθηλνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 
ηξνκνθξαηηθφ  ζελάξην ηεο δήζελ απψιεηαο ησλ θαηαζέζεσλ, φρη κφλν είλαη εζληθά επηθίλδπλνη 

αιιά, ηαπηφρξνλα, θαηαγξάθνληαη θαη σο πνιηηηθνί απαηεψλεο, αθνχ δελ είλαη δπλαηφλ νη 
ίδηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ επαγγέιινληαη ηελ εγγχεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κε λφκν 
ηνπ θξάηνπο, λα απηναλαηξνχληαη δειψλνληαο φηη ζηελ νπζία  θνξντδεχνπλ ηνλ Διιεληθφ 

Ιαφ, ν νπνίνο ζα ράζεη ηηο θαηαζέζεηο ηνπ, παξφηη απηέο είλαη εγγπεκέλεο θαηά ην γξάκκα ηνπ 
λφκνπ. 

Ση είδνπο εγγχεζε ηφηε παξέρεη ην ΣΔΘΔ ; 
    
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο Διιεληθή θνηλσλίαο σο πξνο ηελ παξάκεηξν ησλ ηξαπεδηθψλ 
θαηαζέζεσλ, αθνχ ην  Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ πξφθεηηαη λα αθεζεί λα θαηαξξεχζεη 
θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη απνδεθαηηζκέλεο πιένλ θαηαζέζεηο ηνπ Διιεληθνχ Ιανχ είλαη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία  εγγπεκέλεο απφ ην ΣΔΘΔ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000 επξψ 
αλά ηξάπεδα θαη θαηαζέηε.  
 

Αλ δελ θαηαβιεζεί ε επόκελε Δόζε, 
ΔΕΝ ζα καο δηώμνπλ,  
ΟΥΤΕ ζα αλαγθαζηνύκε λα βγνύκε κόλνη καο από ην επξώ 

Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη, ηφζν ηα δεηήκαηα, φζν θαη ε δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθήο ή ηεο 
νηθεηνζεινχο εμφδνπ θξάηνπο κέινπο ηεο επξσδψλεο απφ ην επξψ, δελ πθίζηαληαη,  δελ 
πξνβιέπνληαη θαη δελ ξπζκίδνληαη απφ θακία δηάηαμε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΔΔ. 

Αληηζέησο, νη ζπλζήθεο πξνβιέπνπλ ξεηά φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα θχγεη κηα ρψξα ην επξψ 
είλαη λα πάςεη νηθεηνζειψο λα είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνχ ηα θξάηε κέιε ηεο 
επξσδψλεο έρνπλ απνιέζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηζηξνθήο ζε εζληθφ λφκηζκα θαη έρνπλ 

εθρσξήζεη ηε λνκηζκαηηθή ηνπο θπξηαξρία ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηνπο θνξείο ηεο ΔΔ.  
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Κε ιίγα ιφγηα, ε έμνδνο απφ ην επξψ φρη κφλν δελ πξνβιέπεηαη αιιά, αληηζέησο, 

απαγνξεχεηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, αθφκε θαη αλ ην απνθαζίζνπλ ηα εζληθά ηνπο 
θνηλνβνχιηα. 
Ζ έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο αθφκε αζηηθφο κχζνο, έλα 

δίιιεκα αλχπαξθην θαη ςεπδεπίγξαθν, επί ηνπ νπνίνπ δελ έρεη πνηέ ηνπνζεηεζεί ξεηά, 
θαηεγνξεκαηηθά θαη επίζεκα, θαλέλαο αξκφδηνο θνξέαο. 

Θαη ην φιν δήηεκα εμαληιείηαη ζην ιατθηζκφ ησλ θαηξνζθνπηθψλ δειψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ 
πνιηηηθψλ εγεζηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξάγεηαη θαη λα 
ζπληεξείηαη ν κχζνο ηνπ θηλδχλνπ ηεο δήζελ εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ, κε ζηφρν ηελ 

ηξνκνθξάηεζε ηνπ Διιεληθνχ Ιανχ ζην πιαίζην ηνπ δφγκαηνο ηνπ ζνθ θαη ηνλ ςπρνινγηθφ 
εμαλαγθαζκφ ηνπ ζηελ απνδνρή ησλ απνηθηνθξαηηθψλ θαη επνλείδηζησλ φξσλ ησλ Κλεκνλίσλ, 
ησλ πθεζηαθψλ κέηξσλ εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ.    

Σν ζελάξην ηεο δήζελ νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, απηήο ζηελ νπνία θέξεηαη φηη ζα 
ππνρξεσζεί ε Διιάδα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθηακηεπζεί ε επφκελε δφζε θαη, ειιείςεη 
ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνθχςεη  πηζησηηθφ αηχρεκα ζηελ εμππεξέηεζε 

ιήμεσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,  είλαη κηα αθφκε επηλφεζε ηνπ Διιεληθνχ 
Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θξχςεη ηελ αιήζεηα θαη λα ζπλερίζεη λα ζπληεξεί ηηο 
αδηέμνδεο πνιηηηθέο ησλ Κλεκνλίσλ, απφ ηα νπνία είλαη ν κφλνο θεξδηζκέλνο, αθνχ ηα 

Κλεκφληα θαη νη κεραληζκνί ζηήξημεο δεκηνπξγήζεθαλ κε  ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ ηηο δεκίεο 
ησλ πησρεπκέλσλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην δεκφζην ρξένο θαη ζηηο πιάηεο ησλ 
θνξνινγνπκέλσλ, κεηαιιάζζνληαο ηελ Διιεληθή θξίζε, απφ ηξαπεδηθή ζε δεκνζηνλνκηθή.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα  ηελ 
Διιεληθή θνηλσλία σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηεο παξακνλήο ηεο Διιάδαο ζην επξψ, αθνχ ην 
φπνην ζελάξην εμφδνπ, ππνρξεσηηθήο ή νηθεηνζεινχο, αλήθεη κφλν ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο 

απηψλ πνπ ην δηαθηλνχλ. 
 

Τη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε «αηπρήκαηνο» ; 
ηελ απίζαλε πεξίπησζε επέιεπζεο «Διιεληθνχ αηπρήκαηνο», ζα θαηαγξαθεί ην πηζησηηθφ 
γεγνλφο.  

Ζ Διιάδα φκσο ζα παξακείλεη ζην επξψ, αθνχ κάιηζηα απαγνξεχεηαη λα απνρσξήζεη απφ ην 
εληαίν λφκηζκα, αθφκε θαη νηθεηνζειψο. 
Ζ  ΔΘΣ ζα ζηακαηήζεη λα δαλείδεη ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο ιακβάλνληαο σο εγγχεζε νκφινγα 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα απαηηήζεη ηελ άκεζε απνπιεξσκή 
ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ θαηέρεη σο εγγπήζεηο ησλ 
Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο ιήμεσο.  

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ελφο «αηπρήκαηνο» θαη φρη ε ςεπδψο 
επαπεηινχκελε έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ. 
Σν «αηχρεκα» φκσο, εθφζνλ αθεζεί λα ζπκβεί,  ζα δηαρεηξηζηεί εληφο ηνπ επξψ θαη ζα 

ζεκάλεη ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα απφ 
ηελ ΔΘΣ, κε απνηέιεζκα νη Διιεληθέο ηξάπεδεο λα ράζνπλ ηε κεγαιχηεξε πεγή ησλ εζφδσλ 
ηνπο, δειαδή απηή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο. 
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη ν ζεξκφηεξνο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ Κλεκνλίνπ, ησλ δφζεσλ θαη ηεο δσξεάλ αλαθεθαιαηνπνίεζεο. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηακεηαθή δηεπθφιπλζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ 
ζπλαιιαγψλ, ζα κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ELA ηεο ΣηΔ.  
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Έλα «Διιεληθφ αηχρεκα» φκσο ζα γηλφηαλ ν θαηαιχηεο πνπ ζα αλάγθαδε ηελ ΔΘΣ, ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε θαη ηηο αλεπαξθείο θαη άηνικεο πνιηηηθέο 
εγεζίεο ηεο επξσδψλεο, λα αλαιάβνπλ επί ηέινπο ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην 
πξφβιεκα ηεο επξσπατθήο θξίζεο  ρξένπο ζπλνιηθά,  επηζηξέθνληαο ζηελ θνηλή ινγηθή θαη 

πτνζεηφληαο ηε κνλαδηθή βηψζηκε ιχζε γηα ηε   δηαρείξηζε, ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, ήηνη : 

 ηνλ απ’ επζείαο δαλεηζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηελ ΔΘΣ,  
 ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπ επίζεκνπ ηνκέα (OSI), 
 ηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο θαη αθχξσζεο ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ απφ ηε 

δεπηεξνγελή αγνξά, ζηηο εμεπηειηζηηθέο ηηκέο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζηελ πεξίπησζε 
επέιεπζεο ελφο «Διιεληθνχ αηπρήκαηνο» θαη 

 ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ESM θαη ρσξίο 

λα επηβαξχλεη ην δεκφζην ρξένο.     
Όκσο ην θφζηνο ελφο  «Διιεληθνχ αηπρήκαηνο» ζα ήηαλ ηεξάζηην γηα ην παγθφζκην ηξαπεδηθφ 
ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ,  

αιινδαπψλ θπβεξλήζεσλ θαη θνξνινγνπκέλσλ,  αθνχ κε αθνξκή ην Διιεληθφ δήηεκα, ζα 
ππξνδνηεζεί έλα ληφκηλν αηηεκάησλ απ’ επζείαο δαλεηζκνχ απφ ηελ ΔΘΣ, αλαδηάξζξσζεο  OSI 
θαη αλαθεθαιαηνπνίεζεο απφ ηνλ ESM, ηνπιάρηζηνλ γηα Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία 

θαη, πνιχ ζχληνκα, γηα ηελ ίδηα ηε Γαιιία.  
Γελ είλαη άιισζηε ηπραία ε πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο ηνπ Ηδξχκαηνο Bertelsmann, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δεκία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 

ληφκηλν θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα πηζαλνχ «Διιεληθνχ αηπρήκαηνο», 
ππνινγίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 17 ΣΡΗ. 
Ζ δεκία ζα είλαη ηεξάζηηα θαη  δπζαλάινγε ηνπ πείζκαηνο ησλ δαλεηζηψλ λα πεξάζνπλ ηα 

κέηξα θαη λα εθηακηεπζεί ε επφκελε δφζε, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ Σξφηθα.  

Γηα ην ιφγν απηφ,  ε επέιεπζε ελφο «Διιεληθνχ αηπρήκαηνο» δελ πξφθεηηαη πνηέ λα επηηξαπεί. 
Σν κεγάιν δηαπξαγκαηεπηηθφ  φπιν ηεο Διιάδαο είλαη ζήκεξα ε ζπκκεηνρή καο ζην επξψ θαη 
ζηελ ηχρε πνπ ζα επηθπιάμεη ζην εληαίν λφκηζκα ην ληφκηλν ησλ 17 ΣΡΗ πνπ ζα πξνθιεζεί 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αλεγθέθαινη ππάιιεινη ηεο Σξφηθα 
απνθαζίζνπλ λα ππξνδνηήζνπλ έλα «Διιεληθφ αηχρεκα», κεηαηξέπνληαο  εθβηαζηηθά ηελ 
Διιάδα ζην 1ν πησρεπκέλν κέινο ηεο ΔΔ θαη ηεο επξσδψλεο θαη ππνλνκεχνληαο, κε ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο παξαιήςεηο ηνπο, ηηο δηεζλείο ηζνηηκίεο ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα ηελ  
Διιεληθή θνηλσλία σο πξνο ηελ παξάκεηξν ελφο πηζαλνχ «αηπρήκαηνο», αθνχ δελ πξφθεηηαη 

λα επηηξαπεί ε επέιεπζή ηνπ ελψ, ζηελ απίζαλε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί, ε δηαρείξηζή ηνπ 
«αηπρήκαηνο» ζα γίλεη εληφο ηνπ επξψ θαη δηαζθαιίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ην νπνίν «απαγνξεχεηαη» λα θαηαξξεχζεη. 
 

ΔΕΝ ππάξρεη ζελάξην δξαρκήο  
Σν ζελάξην ηεο δξαρκήο δελ ππάξρεη,  επεηδή απηφ απιά απαγνξεχεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο 

πλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ηεο επξσδψλεο. 
Απνηειεί φκσο ηε θαληαζίσζε θαη ηνλ θξπθφ πφζν ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 
νπνίν ζα πξνηηκνχζε λα ηππψλεη ζηελ Διιάδα, κε κνλαδηθφ θφζηνο ην ραξηί θαη ην κειάλη,  ηα 

ραξηνλνκίζκαηα  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνλ  
ELA ηεο ΣηΔ, ηελ ΔΘΣ,  ηνπο θαηφρνπο ησλ CDO ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ,  ηνπο δηθαηνχρνπο 
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ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απφ ηηηινπνηήζεηο θαηαλαισηηθήο θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο θαη, 

ηέινο, πξνο ηνπο Έιιελεο θαηαζέηεο. 
Δίλαη φιεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνγελψο ζε επξψ νη νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
πιεξσζνχλ ζε δξαρκέο,  αληαιιάζζνληαο ην λέν εζληθφ λφκηζκα κε επξψ, ζα νδεγνχζαλ απφ 

κφλεο ηνπο  ζε κηα άκεζε ππνηίκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50%, κε ην θφζηνο ηεο ππνηίκεζεο θαη 
ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ απηή ζα δεκηνπξγήζεη λα κεηαθπιίεηαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, φπσο 

αθξηβψο έγηλε θαη κε ην θφζηνο ηεο θξίζεο, πνπ κεηαηξάπεθε δηα ηνπ Κλεκνλίνπ απφ 
ηξαπεδηθή, ζε δεκνζηνλνκηθή.          
Σα ζελάξην απηφ επηλνήζεθε απφ ηα ίδηα θεξδνζθνπηθά θέληξα θαη ηα εγρψξηα ζπκθέξνληα 

πνπ καο νδήγεζαλ ζηα Κλεκφληα, ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο θαη ηελ Σξφηθα θαη, ζηε 
ζπλέρεηα,  πνπιήζεθε ζε δηάθνξνπο πνιηηηθνχο ρψξνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεη κηα ηδενινγηθή θαη δήζελ παηξησηηθή λνκηκνπνίεζε, γηα λα θαιιηεξγείηαη ρσξίο λα 

γίλεηαη αληηιεπηφ πνηά ζπκθέξνληα πξαγκαηηθά εμππεξεηεί. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο εθηακίεπζήο ηεο επφκελεο δφζεο, είλαη αδηάθνξν γηα ηελ  
Διιεληθή θνηλσλία σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηνπ «ζελαξίνπ ηεο δξαρκήο», επεηδή απιά, ηέηνην 

ζελάξην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη. 
 

Τη ζα γίλεη αλ πεξάζνπλ ηα κέηξα θαη δνζεί ε επόκελε δόζε ;  

Θα ζσζεί ε Ειιάδα; 
 

Γελ ζα γίλεη απνιχησο ηίπνηα. 
Ζ Διιάδα ζα νδεγεζεί ζχληνκα ζηε ρξενθνπία εληφο ηνπ Κλεκνλίνπ θαη ππφ ην Αγγιηθφ 
δίθαην, έρνληαο  εθρσξήζεη ηελ εζληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο θπξηαξρία θαη αθνχ ην ιφκππ ηνπ 

Κλεκνλίνπ έρεη ππνζεθεχζεη ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή πεξηνπζία θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο 
πεγέο ηεο Παηξίδαο καο, ζηνπο εγρψξηνπο θαη αιινδαπνχο θεξδνζθφπνπο θαη δαλεηζηέο.   
Σν πξφγξακκα ηεο Σξφηθα δελ βγαίλεη,  ην Κλεκφλην ΗΗ έρεη ήδε θαηαξξεχζεη, φπσο είρε 

πξνεγνπκέλσο θαηαξξεχζεη θαη ην Κλεκφλην Η θαη είλαη κφλν ζέκα ρξφλνπ ε θαηάξξεπζε θαη 
ηνπ λένπ Κλεκνλίνπ ΗΗΗ, ην νπνίν εηνηκάδεηαη λα ππνγξάςεη κε ηελ Σξφηθα ν Πξσζππνπξγφο 
θ.νο ακαξάο. 

Σα Κλεκφληα δελ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα πεηχρνπλ, αθνχ είλαη εμ’ αξρήο γλσζηή θαη 
πξνζρεδηαζκέλε ε απνηπρία ηνπο, φπσο απνθάιπςε πξφζθαηα θαη ν θ.νο Ρνπκειηψηεο.  
Σν Κλεκφλην νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηελ Διιάδα ζηε ρξενθνπία θαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο θαηάηαμεο ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ νδήγεζε ζηνλ 5Ο ζπλερή ρξφλν χθεζεο, ελψ νη δηεζλείο νξγαληζκνί εθηηκνχλ 
φηη θαη γηα ην 2013, ε κείσζε ηνπ Διιεληθνχ ΑΔΠ ζα αγγίμεη ην 4%-5%. 

Σν Κλεκφλην θαηέζηξεςε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Παηξίδαο καο, αθνχ ηα έζνδα ησλ 
εξγαδνκέλσλ κεηψζεθαλ θαηά 13,2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ έρεη 
μεπεξάζεη ηηο 3.000, ελψ 1.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζπλερίδνπλ λα ράλνληαη θάζε κέξα ζηελ 

Διιάδα. 
Οη άλεξγνη έρνπλ πιένλ μεπεξάζεη ηα 1,3 εθαηνκκχξηα, κε ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα θηλείηαη 

ζην 24,5%, ρσξίο ζην ζηνηρείν απηφ λα ζπλππνινγίδνληαη νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη 
κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο πνπ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηε κάζηηγα ηνπ ινπθέηνπ.  
Σν Κλεκφλην θαηέζηξεςε πεξηζζφηεξν ηε Βφξεην Διιάδα, κε ην 90% ησλ Πνιηηψλ ηεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο λα θαηαγξάθνπλ δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
θαηάζηαζεο θαηά ην ηειεπηαίν 12κελν, ελψ ε αλεξγία ζην Λνκφ Θεζζαινλίθεο μεπέξαζε ην 
28%. 
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Σν Κλεκφλην εμαθάληζε 29 δηο απφ ηελ αγνξά θαη 8,8 δηο απφ ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, 

νδήγεζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  ζε παξαηεηακέλε ιεπθή απεξγία, ελψ ηαπηφρξνλα 
απαγνξεχεη ζην δεκφζην  λα πιεξψζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαη λα επηζηξέςεη αθφκε θαη ηνλ 
πηζησηηθφ ΦΠΑ, νδεγψληαο ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηηο θεξδνθφξεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη Δθνξίεο νδεγνχληαη ζε θξαρ, αθνχ νη Πνιίηεο αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο εμσθξεληθέο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Κλεκνλίνπ, κε ηα εηζνδήκαηα λα έρνπλ κεησζεί θαηά 25%- 

50% θαη ηνπο θφξνπο λα έρνπλ 5πιαζηαζηεί. 
Σν Κλεκφλην αχμεζε ην δεκφζην ρξένο αθνχ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, ην ρξένο φρη κφλν δελ 
κεηψζεθε, αιιά νδεγήζεθε ην 2012  ζηα 382 δηο, ιήζηεςε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ην PSI, 

ππνζήθεπζε ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή πεξηνπζία θαη θφξησζε ζηνλ Διιεληθφ Ιαφ ηηο δεκίεο ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Σν Κλεκφλην επέηξεςε ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα πξνβεί ζε κία νπζηαζηηθά 

παξάλνκε αλαθεθαιαηνπνίεζε κε ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ρσξίο λα έρεη  ςεθηζηεί ν 
ζρεηηθφο λφκνο ζηε Βνπιή, ρσξίο λα έρνπλ εθδνζεί θαη εθρσξεζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην νη 
λέεο, θνηλέο κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ, θξαηψληαο σο επηαζθξάγηζην κπζηηθφ, αθφκε κέρξη θαη 

ζήκεξα, ηηο εθζέζεηο ηεο BLACKROCK. 
Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θξαηηθνδίαηηνη ηξαπεδίηεο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη 
νη ζεξκφηεξνη ππνζηεξηθηέο ηνπ Κλεκνλίνπ. 

Σν Κλεκφλην είλαη ην Φάξκαθν πνπ θνηψλεη ηνλ Αζζελή, φπσο δήισλε ν ίδηνο ν θ.νο 
ακαξάο πξηλ έλα ρξφλν, ελψ ζήκεξα ζπληαγνγξαθεί ν ίδηνο ζηνλ Διιεληθφ Ιαφ 
ππεξδνζνινγίεο ηνπ ζαλαηεθφξνπ απηνχ θαξκάθνπ. 
 

 

Υπάξρεη αμηόπηζηε ελαιιαθηηθή πξόηαζε ; 
 

Θαη’ αξρήλ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη απηφ πνπ δελ ππάξρεη είλαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο εληφο ηνπ Κλεκνλίνπ, είηε απηή ιέγεηαη αλαδηαπξαγκάηεπζε, είηε επηκήθπλζε, 
είηε δηεπθφιπλζε, αθνχ ηα Κλεκφληα είλαη εμ’ αξρήο ζρεδηαζκέλα γηα λα απνηχρνπλ. 
Απηή αθξηβψο είλαη ε επηηπρία ηνπο, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηά απφ 3 

ζπλερφκελα ρξφληα θαηαζηξνθηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αδηέμνδσλ 
Κλεκνλίσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, ν θ.νο Σφκζελ βξίζθεηαη αθφκε 
ζηε ζέζε ηνπ, επεηδή αθξηβψο ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα είρε ήδε απνκαθξπλζεί.  
Αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη κφλν ε νινθιεξσκέλε, ξεαιηζηηθή θαη θνζηνινγεκέλε 
πξφηαζε θαηαγγειίαο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ Κλεκνλίνπ, ζηελ νπνία ζα ζπγθιίλνπλ φιεο νη 

πγηείο πνιηηηθέο  δπλάκεηο, παξακεξίδνληαο θνκκαηηθέο ηαπηφηεηεο θαη κηθξνθνκκαηηθέο 
ζθνπηκφηεηεο, ππέξ ηνπ εζληθνχ ζθνπνχ ηεο ζσηεξίαο ηεο Παηξίδαο καο.    
Κεηά ηηο αδηέμνδεο πνιηηηθέο ησλ Κλεκνλίσλ θαη ηηο εγθιεκαηηθέο επηινγέο φισλ ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 κέρξη θαη ζήκεξα,  ε Διιεληθή θξίζε ρξένπο 
έρεη πιένλ κεηαηξαπεί ζε γφξδην δεζκφ. 

Γελ ιχλεηαη, θφβεηαη. 
Γελ ππάξρεη νχηε έλαο ζνβαξφο νηθνλνκνιφγνο ή αλαιπηήο ζηνλ πιαλήηε πνπ λα ηνικά έζησ 
λα ππνζέζεη  φηη ην Διιεληθφ ρξένο είλαη ζήκεξα βηψζηκν. 

Σαπηφρξνλα φκσο, ε Διιάδα  είλαη κηα πινχζηα ρψξα θαη νη Έιιελεο είκαζηε απφ ηνπο πην 
πξνηθηζκέλνπο, θηινπξφνδνπο θαη εξγαηηθνχο ιανχο ηνπ θφζκνπ. 
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Θαη είκαζηε ζε ζαθψο πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία αθνχ,  

αθφκε θαη ζήκεξα,  παξά ηα 5 ρξφληα ζπλερνχο χθεζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ παξαγσγηθνχ 
ηζηνχ ηεο Παηξίδαο καο, ε απνδεθαηηζκέλε πιένλ εζληθή καο νηθνλνκία έρεη αθφκε ηε 
δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. 

Απηά είλαη ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη ε αθεηεξία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην εζληθφ ζρέδην 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, γηα ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο, ηελ θξίζε θαη ηελ επηζηξνθή ζε ζηαζεξνχο ξπζκνχο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο.   
Κε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ άκεζε δξνκνιφγεζε ηεο θαηαγγειίαο ηνπ Κλεκνλίνπ, ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο, ην ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαγξαθή ηνπ 

επαρζνχο θαη επνλείδηζηνπ ρξένπο  απφ ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, θαη ηε ρξέσζή 
ηνπ ζε απηνχο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ. 
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν ινγηζηηθφο έιεγρνο θαη ε δηαγξαθή ηνπ 

επαρζνχο θαη επνλείδηζηνπ ρξένπο,  δελ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ηεο Διιάδαο ησλ 
κπαηαρηζήδσλ. 
εκαίλεη αθξηβήο εληνπηζκφο θαη ηηκσξία ησλ ππαίηησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, καδί κε απηνχο 

πνπ ππεμαίξεζαλ ηα ρξήκαηα Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ πηζησηψλ θαη θνξνινγνπκέλσλ, ηνπο 
νπνίνπο ζα αλαιάβνπλ νη ίδηνη λα απνδεκηψζνπλ. 
Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο εγγπάηαη ηελ άκεζε Αλαθήξπμε ηεο  ΑΟΕ, απφ ηνπο Οζσλνχο, κέρξη 

ην Θαζηειιφξηδν θαη ηε Γαχδν θαη ρσξίο γθξίδεο δψλεο. 
Θαη δεζκεχεηαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θαηνρηθνχ δαλείνπ θαη ζηελ είζπξαμε ησλ 
Γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ.  

Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο πξνάγεη ηελ άκεζε θαη κεγάιε κείσζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ΔΦΘ, ηελ πάηαμε ηεο παξανηθνλνκίαο, ηνπ 
παξαεκπνξίνπ θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε άμνλα 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ πγηή Διιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ εμαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ εζληθή πξνζηηζέκελε αμία. 

Θαη πξνσζεί φιεο ηηο πξαγκαηηθέο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Θξάηνπο, απηέο πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ εμάιεηςε ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο, ηεο δηαπινθήο θαη ηε κείσζε ηεο 
ζπαηάιεο, νη νπνίεο  ελψ πξνβιέπνληαη θαη απφ ην Κλεκφλην, δελ έρνπλ πνηέ κέρξη ζήκεξα 

μεθηλήζεη. 
Θαη ζην ζεκείν απηφ εγθαινχληαη νη δηνξηζκέλεο θπβεξλήζεηο ηνπ Κλεκνλίνπ θαη νη ίδηνη νη 
εθπξφζσπνη ηεο Σξφηθα, επεηδή κεηά απφ 3 νιφθιεξα ρξφληα, αθφκε πεηξακαηίδνληαη κε 

ςεπδεπίγξαθεο κφλν κεηαξξπζκίζεηο, ρσξίο λα ηνικνχλ λα αθνπκπήζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο 
ζπαηάιεο, ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο δηαπινθήο, αθνχ έηζη εληζρχνπλ ηα θξαηηθνδίαηηα 
ζπκθέξνληα πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ζπληεξνχλ ζηε εμνπζία ηελ πνιηηηθή ηάμε ησλ πξνζχκσλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ιφκππ ησλ θεξδνζθφπσλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δαλεηζηψλ.   
Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο επελδχεη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο,  
απνξξίπηνληαο ηηο ζπληαγέο ρακεινχ εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε 

κηα άηππε νκνζπνλδία εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ (ΔΟΕ), φπνπ ζα εξγάδνληαη ρακειφκηζζνη 
θαη αλαζθάιηζηνη κνπζνπικάλνη ιαζξνκεηαλάζηεο. 
Θαη ηαπηφρξνλα θαηαξγεί θάζε πξνζπάζεηα  Θνζνβνπνίεζεο ηεο Θξάθεο, εζηηάδνληαο εηδηθά 

ζηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ήιηνο, ην νπνίν επηλνήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 
Κλεκνλίνπ ΗΗ, κε ζηφρν ηελ εθηακίεπζε ζε Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο αγλψζησλ ζπκθεξφλησλ, 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Διιεληθνχ ΔΠΑ. 
Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο δεζκεχεηαη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 
γηα λα ζηακαηήζεη  επί ηέινπο λα ρξεκαηνδνηείηαη κε ρξήκαηα ησλ Φνξνινγνπκέλσλ. 
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Θαη ζην ζεκείν απηφ εγθαιείηαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ακαξά, ε νπνία ελψ αλέρζεθε θαη 

δηεπθφιπλε ην έγθιεκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ κε ρξήκαηα ησλ 
θνξνινγνπκέλσλ,  δελ ηφικεζε κέρξη θαη ζήκεξα λα δεηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ έθδνζε ησλ 
θνηλψλ κεηνρψλ γηα φιεο ηηο απμήζεηο θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θάλνληαο ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΣΥ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα κνηξαζηνχλ, ππφ ηε κνξθή 
ελφο ειάρηζηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νθέινπο, ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο πνπ  ρξεψζεθαλ 

κε ην θφζηνο ηεο παξάλνκεο θαη επνλείδηζηεο απηήο αλαθεθαιαηνπνίεζεο.  
Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο εζηηάδεη ζηελ αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
πξσηνγελνχο ηνκέα, ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο αιηείαο θαη ηεο αγξνηνβηνκεραλίαο, 

κε έκθαζε ζηελ επίηεπμε ηεο δηαηξνθηθήο επάξθεηαο ηεο Παηξίδαο καο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο 
λαπηηιίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ καο απνζέκαηνο, κε 
ηελ άκεζε αλαθήξπμε ηεο ΑΟΕ θαη ηελ επίηεπμε δηεζλψλ, ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Θαη εγγπάηαη ηελ άκεζε απεμάξηεζε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο απφ ηελ ηνθνγιπθία ηνπ 
εγρψξηνπ θαη αιινδαπνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο καο 
θπξηαξρίαο,  ηελ αμηνπξεπή θαη ηζφηηκε παξακνλή καο ζηελ επξσδψλε θαη ηελ πξνζηαζία θάζε 

Διιεληθήο νηθνγέλεηαο, απφ ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα ησλ αγνξψλ θαη ηελ απιεζηία 
ηξαπεδψλ, δαλεηζηψλ θαη εηζπξαθηηθψλ εηαηξεηψλ.  
Οη εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ αλαζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο 

γηα ηελ θαηαγγειία θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Κλεκνλίνπ θαη ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, είλαη 
ζήκεξα πην  επίθαηξεο απφ πνηέ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εηδηθά κέηξα θαη ηα ηζνδχλακα εμαζθάιηζεο ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά, ηα κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηα 
κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε θαηάξγεζε ηνπ Σεηξεζία ππφ ηε ζεκεξηλή 
ηνπ κνξθή θαη ιεηηνπξγία, ε άκεζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εηζπξαθηηθψλ 

εηαηξεηψλ, ηα κέηξα απνπνηληθνπνίεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επαλεθθίλεζεο ηεο 
νηθνλνκίαο, ν εζληθφο ινγαξηαζκφο ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ, νη εγγπεκέλεο επηηαγέο, ηα 

αλαπηπμηαθά θνξνινγηθά θαη επελδπηηθά κέηξα θαη ν άκεζνο ζπκςεθηζκφο νθεηιψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ έθδνζε εηδηθψλ επηηαγψλ ζπκςεθηζκνχ. 
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